
Tant al matí com a la tarda hi va haver tandes de comunicacions a càrrec de lingüistes i
terminòlegs que treballen en diferents serveis lingüístics oficials i privats, les quals enriquiren
les aportacions fetes pels conferenciants i afavoriren el dos col.loquis que es dugueren a terme
a continuació de les conferències.

La Jornada es clogué amb una taula rodona sobre Producció, difusió i ús de la terminolo-
gia, que fou moderada per Ester Franquesa, directora del TERMCAT. Hi van participar Mont-
serrat Badia, del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra; Meritxell Domènech,
professora de l’IULA; Maria del Mar Oñate, de l’empresa Ampersand; Elvira Riera, de la Di-
recció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Mercè Romagosa, del
Consorci per a la Normalització Lingüística, i Albert Servitje, del Gabinet Lingüístic de la
Universitat Pompeu Fabra. Finalment, durant tot el dia es van poder consultar els pòsters ex-
posats per diverses institucions i hom va poder assistir a una exposició de recursos terminolò-
gics en suport electrònic.

L’interès mostrat pels assistents i l’èxit de participació al llarg de tota la Jornada fan
augurar properes i fructíferes edicions dedicades a la terminologia i als serveis lingüístics.
[J. M. i C.]

Toponímia de la Ribagorça.—El dijous 8 de novembre de 2001 al Cafè-Teatre de l’A-
juntament de Lleida i sota la presidència del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, Sr.
Antoni Llevot, es va fer la presentació dels primers quatre volums de la col.lecció “Toponimia
de Ribagorza”. La col.lecció és un dels resultats del projecte de recerca del mateix nom que di-
rigeixen el prof. Xavier Terrado (UdL) i el prof. Jesús Vázquez Obrador (Universitat de Sara-
gossa). Es preveu que la col.lecció, publicada amb l’ajuda del Govern d’Aragó i la Universitat
de Lleida, tindrà gairebé una quarantena de volums, un per cada municipi de la Ribagorça ara-
gonesa i catalana; en l’acte es van presentar els primers quatre: Santaliestra y San Quíleza càr-
rec d’Encarna Porras y Javier Terrado, Arenya càrrec de Javier Terrado, Campoa càrrec de
Moisès Selfa i La Puebla de Castroa càrrec de Carlos Rizos. Els volums es presenten com un
recull alfabètic de tots els topònims del muncipi, amb les coordenades de localització i una ex-
plicació per cada un d’ells; inclouen també un mapa toponímic desplegable. La presentació va
ser a càrrec del prof. Jesús Vázquez Obrador i l’acte va comptar amb la presència d’autoritats
d’alguns dels pobles de la Ribagorça.

Precisament, en el marc del mateix projecte de recerca, al matí tingué lloc a la Universitat
de Lleida la lectura i defensa de la tesi de Carlos A. Rizos Jiménez intitulada Toponimia de la
Baja Ribagorza occidental, que rebé la màxima qualificació. [M. R. B. i R.]

Pràctica externa a terres catalanes (Saragossa, curs 2000-2001).—En el mes de no-
vembre de 2000, els professors de l’Àrea de Filologia Catalana de la Universitat de Saragos-
sa, Maria Rosa Fort i Javier Giralt, han portat a cap amb els seus alumnes la primera pràctica
externa: han organitzat, amb motiu del 150è aniversari del naixement de l’arquitecte Domè-
nech i Montaner, una visita a la ciutat de Reus. Una guia del Patronat de Turisme els va mos-
trar els principals edificis modernistes obra d’aquest arquitecte, així com el centre històric d’a-
questa ciutat. També van poder gaudir de les exposicions “Ruta Europea del Modernisme” i
“Domànech i Montaner, any 2000: cinc visions fotogràfiques” en el museu Comarcal Salva-
dor Vilaseca. [M. R. F. C]
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